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ROMÂNIA 

JUDEŢUL MUREŞ 

CONSILIUL LOCAL 

MIERCUREA NIRAJULUI 

 

 

 

 

 

 

PROCES VERBAL 

 

 

 

 

Încheiat azi, 26 februarie 2014, în şedinţa de lucru ordinară a consiliului local. 

Convocarea consiliului a fost făcută în scris de către primarul oraşului prin convocator 

şi Dispoziţia Primarului nr. 34 din 21  februarie 2014. 

Sunt prezenţi 15 consilieri locali 

La şedinţă participă primarul, viceprimarul, secretarul oraşului, consilierul juridic şi  

Kátai Csaba  

Preşedinte de şedinţă este Dl. consilier Bereczki Jenő. 

 

Preşedinte: Rog să se voteze materialul şedinţei ordinare din data de 29 ianuarie 2014. 

Da: 15 

Nu: -  

 

 

Preşedinte: Prezintă ordinea de zi a şedinţei din 26 februarie 2014. 

1. Proiect de hotărâre privind decontarea cheltuielilor de deplasare a cadrelor didactice 

de la Şcoala Gimnazială şi Liceul Teoretic Bocskai István din oraşul Miercurea Nirajului; 

2. Proiect de hotărârâre privind aprobarea listelor de inventariere întocmite de 

comisiile de inventariere din cadrul Primăriei oraşului Miercurea Nirajului, precum şi a 

listelor cu obiectele de inventar propuse pentru casare, pe anul 2013; 
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3. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcţii şi organigramei 

,,Centrului Medico-Social Niraj” 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea parteneriatului cu Asociaţia ,,Caritas-

Asistenţă Socială” Filiala Organizaţiei Caritas Caritas Alba Iulia şi susţinerea financiară a 

serviciilor acordate la Centrul de Zi de Dezvoltare şi Educaţie Timpurie (DET) şi Programul 

Asistenţă familială (PAF) din Oraşul Miercurea Nirajului; 

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea aderării comunelor: Bahnea, Batoș, 

Coroisînmartin, Gurghiu, Lunca, Mica, Păsăreni, Valea Largă, Vărgata și Vînători din judeţul 

Mureş la ,,Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară AQUA INVEST MUREŞ”; 

 6. Discutarea unor cereri; 

7. Diverse 

 

Biró József Attila: Propun completarea ordinii de zi cu Proiectul de hotărâre privind 

schimbarea denumirii străzii „Săcădat” - „Szakadát” în str. „Kós Károly”. 

 

 

Preşedinte: Rog să se voteze modificarea ordinii de zi, conform solicitării consilierului 

local Biró József Attila. 

Da: 15 

Nu: -  

 

Preşedinte: Rog să se voteze ordinea de zi a şedinţei de astăzi. 

Da: 15 

Nu: -  

 

1. Proiect de hotărâre privind decontarea cheltuielilor de deplasare a cadrelor didactice 

de la Şcoala Gimnazială şi Liceul Teoretic Bocskai István din oraşul Miercurea Nirajului; 

Viceprimar: prezintă proiectul de hotărâre. 

Preşedinte: Rog să se voteze proiectul de hotărâre. 

Da: 15 

Nu:  -  
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2. Proiect de hotărârâre privind aprobarea listelor de inventariere întocmite de 

comisiile de inventariere din cadrul Primăriei oraşului Miercurea Nirajului, precum şi a 

listelor cu obiectele de inventar propuse pentru casare, pe anul 2013; 

Viceprimar: prezintă proiectul de hotărâre. 

Preşedinte: Rog să se voteze. 

Da: 15 

Nu: -  

 

3. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcţii şi organigramei 

,,Centrului Medico-Social Niraj” 

Szentgyörgyi Ildikó - Directoarea Centrului de Îngrijire Medico – Social Niraj prezintă 

referatul, arătând faptul că, Centrul de Îngrijire Medico – Social Niraj în perioada aprilie 2012 –

ianuarie 2014 a acumulat datorii de peste 35.000 de lei.  Trebuie luate măsuri, propun să 

reducem personalul, am putea comanda alimentele de la Şcoala Gimnazială  - Internatul Şcolar 

şi astfel am putea economisii salariile celor 2 bucătărese – economiile astfel realizate ar fi de cca 

20.000 lei/an. 

Preşedinte: Rog să se voteze. 

Da: 15 

Nu: -  

 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea parteneriatului cu Asociaţia ,,Caritas-

Asistenţă Socială” Filiala Organizaţiei Caritas Caritas Alba Iulia şi susţinerea financiară a 

serviciilor acordate la Centrul de Zi de Dezvoltare şi Educaţie Timpurie (DET) şi Programul 

Asistenţă familială (PAF) din Oraşul Miercurea Nirajului; 

Secretar: prezintă proiectul de hotărâre şi solicitarea formulată de Organizaţia Caritas. 

Viceprimar: Avem probleme financiare, ar fi bine să susţinem aceste proiecte, propun 

alocarea sumei de 5000 lei pe anul 2014 pentru susţinerea serviciilor acordate la Centrul de Zi 

de Dezvoltare şi Educaţie Timpurie (DET) şi Programul Asistenţă familială (PAF) din Oraşul 

Miercurea Nirajului. 
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Nagy Imre: Este o activitate benefică, să acordăm 500 lei lunar începând cu 1 martie 

2014 şi până la 31 decembrie 2014. 

Preşedinte: Rog să se voteze. 

Da: 15 

Nu:  -  

 

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea aderării comunelor: Bahnea, Batoș, 

Coroisînmartin, Gurghiu, Lunca, Mica, Păsăreni, Valea Largă, Vărgata și Vînători din judeţul 

Mureş la ,,Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară AQUA INVEST MUREŞ”; 

Viceprimar: prezintă proiectul de hotărâre. 

Preşedinte: Rog să se voteze. 

Da: 15 

Nu:  - 

 

6. Proiect de hotărâre privind schimbarea denumirii străzii „Săcădat” - „Szakadát” în 

„Kós Károly. 

Biró József Attila: 12 persoane au semnat petiţia pentru schimbarea denumirii unei părţi 

din strada „Szakadát”. Este foarte interesant că lista cu semnăturile pe care l- am depus noi nu a 

fost anexat la proiectul de hotărâre, ci o altă listă cu semnăturile persoanelor, care vor ca strada 

să aibă denumirea de „Szakadát – Săcădat” şi care a fost înregistrată numai în data de 

21.02.2014. Am avut o înţelegere cu consilierii locali  acum 2 luni, când am votat redenumirea 

străzilor, rog consilierii să aibă în vedere acest lucru şi să voteze proiectul de hotărâre.  

Secretar: Este o procedură lungă şi acum o lună aţi votat hotărârea privind schimbarea 

denumirii străzilor, acum să luăm totul totul de la capăt.  Ce se întâmplă dacă vor veni şi alte 

persoane din alte străzi să schimbăm denumirea străzilor, trebuie gândit bine, pentru că a existat 

şi consens unanim cu denumirile adoptate. 

Oltyán Csaba Attila: Nu vreau să vă contrazic, dar are dreptate dl. secretar, eu personal 

nu vreau să împiedic această procedură, trebuie să fim  mai deschişi unul faţă de celălalt. Este un 

lucru foarte important denumirea străziilor şi are importanţă şi pe viitor. 
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Nagy Keresztesi Jenő: Atunci când am discutat în consiliu propunerile pentru denumirea 

străziilor, strada în discuţie avea denumirea de Arany János, iar după aceea cineva a schimbat 

propunerea în strada „Săcădat” – „Szakadát”. 

Kátai Csaba: Eu personal am strâns semnăturile de la proprietarii de locuinţe din strada 

în discuţie. Pe lista cealaltă figurează şi persoane care nu au în proprietate locuinţe în strada 

respectivă au numai parcele de terenuri sau nici atât. 

Preşedinte: Rog să se voteze. 

Da: 7 

Nu: 7 

Secretar: Constat că, proiectul de hotărâre nu a fost votat de consiliul local. 

 

6. Discutarea unor cereri; 

Preşedinte: prezintă cererea dlui Orbán Károly. 

 Cererea dlui Panczi Romeo şi dnei Panczi Anamária cu privire la atribuirea gratuită a 

unor terenuri în vederea construirii de case. 

Nagy Keresztesi Jenő: Cine doreşte să locuiască în Miercurea Nirajului are posibilitatea 

să îşi cumpere teren, sunt terenuri de vânzare. Fiecare dintre noi dacă vrem să construim casă 

cumpărăm şi teren, nu putem diferenţia oamenii din localitate. 

Preşedinte: Rog să se voteze, sunteţi de acord ca să nu dăm terenuri în mod gratuit. 

Da: 15 

Nu:  -  

 

Viceprimar: prezintă cererile depuse de chiriaşii de la imobilul din str. Pompierilor nr. 

29, prin care solicită compensarea chiriilor cu contravaloare unor lucrări. 

Preşedinte: Rog să votaţi, sunteţi de acord în principiu cu compensarea solicitată 

Da:  15 

Nu:  - 

 

Viceprimar: prezintă raportul poliţiei locale pe luniile ianuarie, februarie 2014. 
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7. Diverse 

Mátyás János: Ar trebui să facem un şanţ mic în faţa imobilelor din str. Bocskai István 

de la farmacie în jos. 

Lângă cimitir curge apa peste drum. 

Bartok József: La piaţă ATV-urile strică terenul, circulă cu viteză foarte mare. 

Novák Vimos: Avem probleme cu becurile la Dumitreşti. Ar trebui să duceţi balast pe 

drumul spre cimitir în Dumitreşti. 

Debreczeni József: Ar trebui balast şi la Tâmpa. 

Oltyán Csaba Attila: Ar trebui un capac pe sistemul de canalizare din curtea liceului. 

Dr. Tőkés Endre: Ar trebui făcute nişte lucrări de reparaţii la faţada cabinetelor 

medicale individuale. Se va duce piatră în străzile unde se efectuează lucrările de racordare la 

sistemul de canalizare? Există nisip în parcările auto, ar trebui curăţat pentru că altfel când 

plouă este noroi. 

Debreczeni József: Se oferă să realizeze lucrările de reparaţii la cabinetul medical, 

conform solicitării dlui Dr. Tőkés şi capacul la sistemul de canalizare în curtea liceului. 

Viceprimar: Deja îmi este ruşine pentru că, dl. Debreczeni ne-a ajutat foarte mult, a 

făcut şi reparaţiile la Căminul cultural din Dumitreşti gratis. 

Matei Petru: Probleme cu microbuzul, nu intră în Moşuni. 

Viceprimar: Microbuzul intră în Moşuni numai dacă are minim 5 călători cu abonament. 

Eu aşa ştiu că deja intră microbuzul în sat. 

Matei Petru: În Şard curge apa de la izvor peste drum, soluţia ar fi să faceţi un şanţ. 

Se va face lucrarea de asfaltare, cum stă situaţia cu proiectul Căminului cultural din 

Moşuni? 

Nagy Keresztesi Jenő: Datorită faptului că s-a schimbat numerotarea şi denumirea 

străziilor ar trebui informaţi locuitorii şi trimis câte o adeverinţă. 

În legătură cu chiria stabilită la imobilul din str. Pompierilor, am putea rediscuta 

valoarea acestora. În ceea ce priveşte reparaţia la iluminatul public ar fi bine ca consilierii să 

ţină legătură cu executantul. 

Viceprimar: Nu pot să fiu mereu lângă dl. Chiricuţa. 

Mátyás János: Dacă nu aveţi încredere în executant ar trebui regândit contractul. 
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Nagy Keresztesi Jenő: Drumurile au fost distruse de maşini. 

Primar: Proiectul pentru realizarea reţelei de apă nu s-a finalizat, la sfârşitul proiectului 

drumurile vor fi renovate, bine că nu au fost distruse drumurile asfaltate. 

Biró József Attila: La piaţă se parchează neregulamentar, ar trebui ca un poliţist local 

să fie prezent, pentru a asigura parcarea regulamentară. Problema chiriaşilor la locuinţele ANL 

care nu plătesc. Există o câine la blocuri care a muşcat mai multe persoane, dl. Tordai le dă 

mâncare, ar trebui făcut ceva pentru că este periculos. 

Taxa de canalizare trebuie plătit de toată lumea?  

Primar: Până acum s-au plătit numai 90 de bani. 

Biro Jozsef Attila: Taxa pentru transportul deşeurilor a crescut cu toate că am discutat 

că vom reduce cheltuielile. 

Primar: Numai în cazul agenţilor economici a crescut taxa. 

Biro Jozsef Attila: Str. Cimitirului ar trebui pietruit. 

Primar: La piaţă avem nevoie de 5 maşini de piatră.  

Biro József Attila: să aveţi în vedere programul legat de 10 martie. Mulţumesc 

consilierilor care au votat pentru proiectul de hotărâre. 

Papp Robert: Ar trebui piatră şi în satul Beu, ar trebui mai întâi nivelat terenul. 

Solicitarea tinerilor din satul Beu ar fi ca terenul de fotbal să nu fie dat la altcineva. 

Preşedinte: Ar trebui reparat iluminatul public în faţa imobilului dlui Molnár Sándor şi 

lângă podul spre Sântana trebuie un bec. La căminul cultural din Sântana nu avem iluminat şi 

gaz. 

Fábián Ferenc: Am avea nevoie de un cântar pentru a putea cântări maşinile de tonaj 

mare cu marfa încărcată. Am putea stabili şi o taxă în acest sens. Taxa ar putea fi şi de 50 de 

lei/cântărire, în funcţie de masă.  Am putea cumpăra şi din subvenţie. 

Primar: Ar trebui să avem mai multe informaţii, rog pe dl. consilier Fábián să se 

informeze. 

Bereczki Jenő: Ar trebui făcut un şanţ în Sântana, ar fi bine să ne asiguraţi 

buldescavatorul. 

Viceprimar: Ar trebui să programăm şedinţele în satele aparţinătoare. 

Dumitreşti: 03.03.2014, ora 19 

Tâmpa: 05.03.2014, ora 19 
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Şardu Nirajului: 06.03.2014, ora 19 

Lăureni: 14.03.2014, ora 19 

Moşuni: 11.03.2014, ora 17 

Beu: 11.03.2014, ora 19 

Sântana Nirajului: 12.03.2014, ora 19 

Sântandrei: 13.03.2014, ora 19. 

 

Răspunsurile la problemele relatate de consilieri sunt date de primar, viceprimar, 

secretar  şi  consilier juridic. 

Preşedinte: Deoarece nu sunt alte subiecte de discutat, închid şedinţa ordinară din data 

de 26 februarie 2014. 

 

Preşedinte de şedinţă 

                        Bereczki Jenő              Avizat - Secretar 

         Nagy Zsigmond 


